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 الممخص: 

وىو بالجزائر  اإلصالحيةييدؼ ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى شخصية تاريخية بارزة في الحركة 
بيوض، متطرقيف إلى أىـ جيوده اإلصالحية عمى المستوى االجتماعي بف عمر الشيخ إبراىيـ 

وقد توصمت مف خالؿ ىذه الدراسة إلى نتائج أىميا: أف الشيخ  التعميمي والسياسي الثوري،  والتربوي
بيوض كاف أحد أعمدة الحركة اإلصالحية في الجنوب الجزائري كما كاف لو دور كبير في إبراز 

المستعمر الفرنسي  بوجووقوفو  الجزائري وكذلؾأىمية التربية والتعميـ مف أجؿ النيوض بالمجتمع 
يؽ وحدة االراضي الجزائرية وسيادتيا مف خالؿ تمسكو بأحياء اليوية ومحاوالتو االستعمارية لتمز 
 .  وطني شامؿ  وفؽ منيج إصالحيالعربية االسالمية لمجزائر 

 .نشاطه االصالحي ( –سمطة االحتالل الفرنسي  -الكممات المفتاحية: )الشيخ ابراهيم بيوض
Sheikh Ibrahim bin Omar Bayoudh and his reform and political activity 

in Algeria (1899-1981 AD) 

Jafar Jabbar Mohsen 

Basra University - College of Education for Girls 

Abstracts: 

This research aims to shed light on a prominent historical figure in the reform 

movement in Algeria, Sheikh Ibrahim bin Omar Bayoudh, addressing his 

most important reform efforts on the social, educational and political 

revolutionary level. Through this study, I reached the most important results: 

that Sheikh Bayoudh was one of the pillars The reform movement in southern 

Algeria also played a major role in highlighting the importance of education 

for the advancement of Algerian society, as well as its standing in the face of 

the French colonialist and his colonial attempts to tear apart the unity and 

sovereignty of Algerian lands through his adherence to the revival of the 

Arab Islamic identity of Algeria in accordance with a comprehensive national 

reform approach. 

Keywords: (Sheikh Ibrahim Bayoudh - the French occupation authority 

- his reform activity). 
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  المقدمة :
الباحثيف اىتمامًا بدراسػة تػراجـ السػيرة الذاتيػة لممصػمحيف والمفكػريف فػي أبدى الكثير مف 

الجزائػػػر الػػػذيف أدووا أدوارًا ميمػػػة ومتميػػػزة فػػػي صػػػياةة ااحػػػداث التاريخيػػػة، كاشػػػفيف عػػػف 
أبعػػػػػػػاد نشػػػػػػػاطيـ االصػػػػػػػالحي فػػػػػػػي الجوانػػػػػػػب الدينيػػػػػػػة والسياسػػػػػػػية واالجتماعيػػػػػػػة وحتػػػػػػػى 

 اً ابراىيـ بف عمر بيوض الذي كػاف مرافقػاالقتصادية، ومف بيف أولئؾ المصمحيف الشيخ 
مؤسس الحركة اإلصالحية الشيخ عبد الحميد بف باديس، فكاف ل االصالحيةفي مسيرتو 

قتضػػت او  وسياسػػي ومجاىػػد ثػػوري.مفتػػي فػػي امػػور دينػػة ، وخطيبػػًا مػػاىرًا ،فقييػػًا عالمػػًا 
االوؿ نبػػذة  ، تنػػاوؿ المبحػػث طبيعػػة الدراسػػة تقسػػيميا عمػػى مقدعمػػة واربػػع مباحػػث وخاتمػػة

(، وتصدى  المبحػث الثػاني 0991-0881مختصرة عف االوضاع العامة في الجزائر )
الػػػى حياتػػػو االجتماعيػػػة واىػػػـ مراحػػػؿ تعممػػػو، وبػػػيف المبحػػػث الثالػػػث نشػػػاطو االصػػػالحي 
موضػػحيف فيػػو مفيومػػو ل صػػالح ، فضػػاًل عػػف دورة فػػي تأسػػيس وعمػػؿ جمعيػػة العممػػاء 

نشػاطو االصػالحي تحديػدًا فػي المجػاؿ االجتمػاعي. ، و 0980المسمميف الجزائرييف عػاـ 
فيمػػػا تنػػػاوؿ المبحػػػث الرابػػػع دراسػػػة نشػػػاطو السياسػػػي والثػػػوري، امػػػا الخاتمػػػة فجػػػأت بػػػأىـ 

 االستنتاجات التي توصؿ الييا الباحث.
 : (0991 – 0881) نبذة مختصرة عف االوضاع العامة في الجزائر المبحث االوؿ:

عماري في احتالؿ الجزائر في ثالثينيات القرف التاسع نفذوت فرنسا مشروعيا االست    
أىمية فضاًل عف ، (0)ةعشر اسباب ومسوةات عديدة اىميا، استغالليا لحادثة المروح

الموقع االستراتيجي لمجزائر وأىمية موانئيا عمى البحر المتوسط ، السيما بعد أف فقدت 
يونية وتطمعيا لمحصوؿ عمى فرنسا الكثير مف مستعمراتيا في أثناء الحروب النابم

مستعمرات جديدة، وحاجة فرنسا في الحصوؿ عمى المواد ااولية والطبيعية ومف ثـ 
بدأت القوات و  .(2)تصريؼ منتوجاتيا الصناعية بوصؼ الجزائر سوقًا رائجة في ذلؾ 

وأحكموا حصارًا عمييا، مما  0881حزيراف لعاـ  08الفرنسية ىجوميا عمى الجزائر في 
، وبذلؾ 0881تموز عاـ  9حاكـ الجزائر الداي حسيف إلى االستسالـ يـو اضطر 

أصبح االحتالؿ الفرنسي في مواجية الشعب الجزائري، الذي تحمؿ مسؤولية الدفاع عف 
.منذ دخوؿ (8)مصيره ووجوده، لذا دافع أبناء الجزائر عف بالدىـ عمى وفؽ إمكاناتيـ
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عمى شخصية الشعب الجزائري وقمع أي  االحتالؿ الفرنسي الجزائر، حاوؿ أف يقضي
حركة وطنية بأبشع طرؽ القوة واالضطياد، وحرماف ابناء الشعب الجزائري مف أي حؽ 

تموز عاـ  22، اذ اصدرت سمطات االحتالؿ الفرنسي في (1)مف حقوقو الدستورية 
قرارىا المشيور وبشكؿ صريح اعمنت فيو اف الجزائر"" ارض فرنسية "". وعينت  0881

وخالؿ فترة (9)اكـ عسكري عاـ يكوف لديو كافة الصالحيات العسكرية والمدنيةح
االحتالؿ الفرنسي لمجزائر اصدرت الحكومات الفرنسية العديد مف القوانيف والقرارات ، 

الذي عد الجزائر جزء  0818منيا ما يخص االوضاع السياسية واىميا : قانوف عاـ 
تعترؼ لمفرد الجزائري بصفة المواطف الفرنسي، أي  مف االراضي الفرنسية، وبالمقابؿ لـ

 . (6)أنيا لـ تكف تعترؼ بالمساواة في الحقوؽ والواجبات بيف الجزائرييف والفرنسييف
اما االوضاع االقتصادية في الجزائر، فقد عممت سمطات االحتالؿ الفرنسي عمى 

زراعية الخصبة بعد تشجيع اليجرة االوربية الى الجزائر واالستيالء عمى ااراضي ال
اجبار سكانيا االصمييف مف الجزائرييف عمى النزوح منيا، فأصدرت عدة قوانيف تخص 

الذي نص عمى كؿ مواطف  0816، ابرزىا مرسومًا عاـ (7)ممكية االراضي الزراعية
جزائري يجب عميو اف يمتمؾ سندات ممكية أراضيو الخاصة بو، يعمؿ عمى تحديد 

، أما ااراضي التي ليس ليا سندات ممكية تمؾ التي ال يستطيع الممكيات انطالقا منيا
أحد اثبات ممكيتيا فتحولت إلى ممكية الدولة التي سممتيا إلى سمطة االحتالؿ الفرنسي 

 . (8)لمتصرؼ بيا كما تشاء
استطاعت سمطات االحتالؿ الفرنسي أف تحكـ سيطرتيا عمى اقتصاديات 

ة عمى التجارة الجزائرية كي ال تزاحـ التجارة الجزائر كاممة، اذ فرضت قيود مشدد
. اما في (9)الفرنسية، بالمقابؿ فرضت ضرائب عالية عمى التجارة الوطنية الجزائرية

الميداف الصناعي فقد حاربت سمطة االحتالؿ الفرنسي الصناعة الجزائرية المحمية بكؿ 
 . (01)ديًا بفرنساقوة بيدؼ جعؿ سوقًا مفتوحًا لمصناعات الفرنسية وربطيا اقتصا

اما االوضاع االجتماعية والثقافية في الجزائر، فقد كاف المجتمع الجزائري قبؿ 
االحتالؿ الفرنسي مجتمعًا متماسكًا محافظًا عمى عاداتو وتقاليده العربية واالسالمية، 
وخالؿ االحتالؿ الفرنسي، استطاعت سمطة االحتالؿ الفرنسي اف يؤثر في المجتمع 
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تأثيرا كبيرًا، مف خالؿ اصدارىا العديد مف القوانيف، ابرزىا قانوف االىالي او الجزائري 
وكاف اليدؼ منو  0981ايار لعاـ  06، ومرسوـ  (00)الذي يعرؼ بقانوف االنديجينا 

ىو فصؿ البربر عف العرب في الجزائر كخطوة أولى ومف ثـ فصمو عف االسالـ كديف 
 . (02)ثقافيا وحضارياوثقافة حتى يرتبط بفرنسا 

سمطة االحتالؿ الفرنسي  اتبعتالشؤوف الدينية في الجزائر ،  وفيما يخص
مف قواه المادية بمصادرة  مف خالؿ تجريدةعدوانية ضد الديف االسالمي  سياسة

، لذلؾ  مخصصة لخدمة الديف والتعميـ في الجزائر التي كانتاالوقاؼ االسالمية 
، ابرزىا قانوف (08)في الجزائر الدينية لمسيطرة عمى ااوقاؼالعديد مف القوانيف  اصدرت

الذي نص عمى تدويف كؿ ممتمكات ااوقاؼ في سجالت البمدية  0881أيموؿ  8
وانيطت مسؤولية ادارة ومصادرة ااوقاؼ التي كانت مف ممتمكات ااتراؾ والدايات، 

ونستطيع القوؿ اف االوضاع  .(01)تحديداً  قادة الجيش الفرنسي في الجزائرلىذه اامالؾ 
العامة في الجزائر سواء كانت سياسية ،اجتماعية ، اقتصادية او حتى الدينية والتي 
جات بيا سمطات االحتالؿ الفرنسي مف خالؿ اصدراىا القرارات والقوانيف ، التي كانت 
 تيدؼ الى جعؿ الجزائرييف شعب مضطرب سياسًا، واقتصاديًا، متناسي ثقافتو واصالتو
وىويتو العربية االسالمية ، ولذا برزت مف خالؿ ىذا الوضع العديد مف رجاالت الفكر 
واالصالح في الجزائر التي عممت جاىدة الى عوده حقوؽ الشعب الجزائري المسموبة 

، ومف ىذه الشخصيات البارزة  الشيخ ابراىيـ بف عمر  ؿ االحتالؿ الفرنسيمف قب
 بيوض . 

 :المبحث الثاني : حياتو وتعممو 
ىو ابراىيـ بف عمر بف بابو بف ابراىيـ بف حمو بيوض ، لقب بمقب بيوض نسبة الى   

لقب جدة الثاني ابراىيـ بف حمو، الذي عرؼ ببياض لوف بشرتو وجماؿ ىيئتو فاصبح 
دي بوا (06)في مدينة القرارة0899نيساف  22. ولد في (09)ىذا المقب تمقب بو عائمتو

ميزاب التابعة لوالية ةرداية في جنوب الجزائر، كاف والده مف اعياف المدينة اذ عرؼ 
بسداد الرأي والمشاركة في شؤونيا االجتماعية، وامة السيدة عائشة بنت كاسي بف بيوف 
مف قبيمة اوالد بيوف، والتي عرفت بحزميا وقوة شخصيتيا، كاف والدىا حاكـ مدينة 
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، فتربى في مجمس جده مستفيد مما يتداوؿ (07)الشيخ ابراىيـ بيوضالقرارة اثناء طفولة 
بيئة الشيخ ابراىيـ بيوض في  أنشو .  (08)بو ويسمع مف مشاكؿ ومظالـ وكيفية حميا

والشجاعة  القويـ السموؾو  كااخالؽ الفاضمة الحميدة،عائمية طغت عمييا الصفات 
 ، كاف "  وتربيتو، قائالً االجتماعية شخصيتو  ىذه الصفات اثرت فيوالفصاحة والكـر

اجدادي يتصفوف بالنشاط والمجد وحب العمؿ والشجاعة والفروسية والذكاء والفصاحة 
ء الشيخ بد. و     كبير في تربيتو وتأىيموفترؾ ذلؾ اثر  (09)"وعمو اليمة وحب الخير

، (21)ارةزوايا مدينة القر  فيابراىيـ بيوض دراستو التعميمية في سف مبكر مف طفولتو 
 6وىو في سف  0919حيث ادخمو والده وكاف المعروؼ عنو حبو لمعمـ والتعمـ عاـ 
، لتعمـ القراءة والكتابة (20)مف عمرة في زاوية الشيخ محمد بف الحاج يوسؼ العطفاوي

، وكاف ليذه الزاوية اثر كبير في تربية الشيخ (22)وحفظ بعض مف سور القراف الكريـ
ابتدأت التعميـ في زاوية الشيخ محمد  "و لمدراسة االسالمية قائاًل ابراىيـ بيوض وتأىيم

بف الحاج يوسؼ العطفاوي وكاف ورعا كؿ الورع لطيفًا كؿ المطؼ حازما في تعممو 
سنوات في ىذه الزاوية، لينتقؿ  6قضي الشيخ ابراىيـ بيوض. (28)" ضابطًا كؿ الضبط

بعد ذلؾ لمدراسة في العديد مف زوايا بمدتو ليتعمـ ويتقف المغة العربية باعتبارىا اداة 
العموـ الدينية مف عقيدة وفقو وشريعة  فضاًل عف ذلؾ درسومفتاح لمعمـو االخرى، 

راسة في زاوية لمد 0900. فانتقؿ عاـ (21)واصوؿ وتاريخ السيرة النبوية الشريفة والميراث
فدرس عموـ المغة العربية والشريعة االسالمية  ، (29)االبريكي بف عيسى الشيخ ابراىيـ

والحديث النبوي الشريؼ ودراسة التاريخ االسالمي) تاريخ الفتوحات االسالمية في عيد 
الرسوؿ)ص( وتاريخ الخمفاء الراشديف( حتى اصبح لديو ادراؾ واسع في ىذا المجاؿ، 

التفاسير، الفقو االسالمي وكتب النحو واالعراب. فكاف اؿ ـ بدراسة اىـ كتب كما واىت
ليذه الزاوية تأثير كبير عمى تعممو قائاًل" اف ىذه الفترة في زاوية شيخي االبريكي ىي 
التي كونتني مف حيث الضمير وةرست في الروح الدينية المتأصمة وتقدير النبي)ص( 

.  (26)الفضؿ االكبر في حياتي يعود ليذه الفترة "وحبو وحب والصحابة)رض( أرى اف 
، والتي اخذ (27)لمدراسة في زاوية الشيخ عمر بف يحيي المميكيانتقؿ  0901عاـ وفي 

منيا الكثير سواء في دراستو لمعمـو الدينية او مرافقتو لشيخيا لفترة طويمة، اذ اصبح مف 
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، 0920يحيي المميكي عاـ  المقربيف منو واستمر في ذلؾ حتى وفاة الشيخ عمر بف
ونظرًا لما اظيره الشيخ ابراىيـ بيوض مف ذكاء وعـز اثناء دراستو بالزاوية اضافة الى 
مرافقتو الدائمة لشيخيا فقد اختير مف قبؿ طمبة الزاوية ليخمؼ الشيخ عمريف يحيي 
المميكي في تولي امور الزاوية مف تدريس والصالة في جامع المدينة والقاء الخطب 

. كاف الشيخ ابراىيـ بيوض اىاًل لما وكؿ اليو ، اذ (28)وةيرىا مف االمور االخرى
وفي  .(29)استطاع اف يحؿ محؿ شيخو بالزاوية باقتدار في جميع ما يتواله ويشرؼ عميو

ىذه االثناء حرص الشيخ ابراىيـ بيوض عمى اكماؿ دراستو االسالمية خارج زوايا بمده 
الى جامع ة لطمبة وادي ميزاب في الجنوب الجزائري اذ ذىب ضمف البعثة العممي

، وكانت ىذه البعثة تحت اشراؼ الشيخ 0920في تشريف الثاني  (81)الزيتونة بتونس
وكاف االخير مف الشخصيات التي تأثر بيا الشيخ ابراىيـ  (80)بكير بف ابراىيـ العنؽ

عمر بف خف، وأستاذ في اف: أستاذ في العمـ ىو الحاج ذعندي أستا»بيوض قائاًل فيو " 
،  فقضى مدة عاـ كامؿ درس بيا (82)«العنؽبف ابراىيـ السياسة ىو الحاج بكير 

اصوؿ ومناىج  تفسير القراف ،واصوؿ المغة العربية ، والشريعة االسالمية والفقو 
اطمعت عمى معاىد تونس  "والتاريخ االسالمي .واستفاد كثيرًا مف دراستو ىناؾ قائاًل 

حضرت دروسًا كثيرة في جامع الزيتونة استفدت منيا كثيرًا في دراستي العممية العممية و 
لـ ينقطع عف االتصاؿ 0922وبعد عودتو الى الجزائر في كانوف االوؿ عاـ . (88)"

ومالزمة شيوخو في الزوايا االخرى التي درس بيا والذيف عرفوا بحبيـ الشديد لو ، اذ 
يا ، لالنضماـ في اعمى اى تزكية مف شيوخ الزو اختير في العاـ نفسو بعد حصولو عم

وىو اصغر عضوًا فييا (81)( حمقة ايرواف) ىيئة دينية في مدينتو ، والتي تعرؼ باسـ 
اذ مف  شروط االنضماـ ليذه الحمقة  اف يكوف العضو فييا مف كبار السف، ولـ 

قبؿ وبشكؿ رسمي مف  0921يمضي سنتاف عمى انضمامو في الحمقة حتى عيف عاـ 
في  وىورحمتو االصالحية وبدء ع الكبير في مدينة القرارة اعضاء الحمقة شيخًا لمجام

 . (89)مف عمره 29 سف
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 ض : المبحث الثالث: النشاط االصالحي عند الشيخ ابراهيم بن بيو 
التغيير يبدْا مف  "راىيـ بيوض يتمثؿ باف باف مفيوـ االصالح عند الشيخ ا

. وىذا ما يؤكد عمؿ (86)"ذات الفرد وىو امر يحتاج الى االيماف في أف واحد معًا 
برنامجو الفكري االصالحي المبني عمى التعمـ، ومف ىذا المنطمؽ رفع رايو الفكر 
االصالحي مع اصحابو مف العمماء داخؿ الجزائر، وذلؾ لتغير الوضع المتردي الذي 

الشيخ إبراىيـ بيوض  حرصو . (87)لجزائر مف جراء االحتالؿ الفرنسيساد كؿ جوانب ا
الدينية  المجاالتجميع المجتمع الجزائري وفي في مفيومو االصالحي عمى اصالح 

واالجتماعية والسياسية وحتى االقتصادية، وضعًا شروطا اساسية لنجاح مشروع 
ائري ، ووجود قيادة كفؤة واصفًا االصالح في الجزائر ومنيا ،المعرفة الجيدة بالواقع الجز 

اياىا بالنواة االساسية النقاد البالد مف الييمنة الفرنسية ،واليقيف بنجاح المنيج 
االصالحي وعدـ التأثر بضعاؼ العقوؿ والنفوس الرافضة ل صالح ، واتباع الميف 

 .(88)والرفؽ كشرط أساسي لتحقيؽ ااىداؼ المرجوة مف اإلصالح
أيقػػػف الشػػػيخ إبػػػراىيـ بيػػػوض أف : الحية فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة والتعمػػػيـاالصػػػ اواًل : جيػػػوده

الركيػػزة ااساسػػية لمحركػػات اإلصػػالحية فػػي أي مجتمػػع تكمػػف فػػي التربيػػة والتعمػػيـ لػػذلؾ 
أولى عناية خاصة بيذا الحقؿ التربوي قػائاًل "عرفنػا مػف زمػف بعيػد أف ال صػالح لمػوطف 

ينا فيو بكؿ عزيػز" ، فػي الوقػت الػذي كرسػت إال بالعمـ الصحيح فدرجنا في سبيمو وضح
فيو فرنسا جيودىا في إنشاء مدارس فرنسية ميمتيا بالدرجػة ااولػى نشػر لغتيػا وثقافتيػا 
لتجريػػػد ابنػػػاء الشػػػعب الجزائػػػري مػػػف شخصػػػيتو العربيػػػة واإلسػػػالمية، وضػػػمف ىػػػذا الواقػػػع 

ربويػة التعميميػة وضع الشيخ إبراىيـ بيوض منيجػا اصػالحيا تربويػا لمنيػوض بالعمميػة الت
 .  (89)بطريقة حديثة . وكاف ذلؾ عف طريؽ إنشاء معيد الحياة بمدينة القرارة

اف الجػذور االولػى لنشػاط الشػيخ ابػراىيـ بيػوض االصػالحي فػي تأسيسو لمعيد الحيػاة : 
حيث قاـ وبجيػود فرديػو بافتتػاح مدرسػة الشػباب  0921مجاؿ التربية والتعميـ تعود لعاـ 

فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف فيػػو امػػاـ وخطيػػب فػػي جػػامع مدينػػة  –االبتدائيػػة فػػي مدينػػة القػػرارة 
لمميكػػي مكانػػا ليػػا لكنيػػا اةمقػػت فػػي ، متخػػذ مػػف زاويػػو شػػيخو ابػػراىيـ بػػف عمػػر ا-القػػرارة 

العاـ نفسو بعد رفض بعض مف شيوخ الزوايا مبدا التعميـ المدرسي النظامي ، لكػف ذلػؾ 
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لـ يثني مف جيود الشيخ ابػراىيـ بيػوض بالصػالح الواقػع التعميمػي لبمدتػو اذ قػاـ فػي عػاـ 
اف  ، بعػػػد(11)بافتتػػػاح معيػػػد تربػػػوي عممػػػي فػػػي مدينتػػػو عػػػرؼ باسػػػـ معيػػػد الشػػػباب0929

وىػػب والػػد الشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض دار كانػػت ممكػػػا لػػو واقعػػة بػػالقرب مػػف الجػػامع الكبيػػػر 
لتكػػػوف مقػػػرًا لممعيػػػد ، ومػػػف ىنػػػا بػػػداء الشػػػيخ ابػػػراىيـ بيػػػوض جيػػػوده التربويػػػة التعميميػػػة 
معتمػػػدا عمػػػى دعػػػـ والػػػده المػػػادي لممعيػػػد وعمػػػى بعػػػض المعممػػػيف المتطػػػوعيف لمتػػػدريس 

قػػو معيػػد الشػػباب فػػي عممػػو التربػػوي التعميمػػي اصػػبح ال ، وبعػػد النجػػاح الػػذي حق(10)فيػػو
،  يسػػتوعب اعػػداد الطمبػػة المتزايػػدة، لػػذا قػػاـ الشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض بتوسػػيع بنايػػة المعيػػد

معتمػػػػػػػدًا عمػػػػػػػى االعانػػػػػػػات والتبرعػػػػػػػات التػػػػػػػي قػػػػػػػدميا بعػػػػػػػض الميسػػػػػػػوريف والتجػػػػػػػار فػػػػػػػي 
وبمسػاعدة مجموعػة  0926كػانوف االوؿ عػاـ .افتػتح المعيػد بحمتػو الجديػدة فػي (12)بمدتو

، ليكػػػوف الشػػػيخ ابػػػراىيـ (18)معيػػػد الحيػػػاة واطمػػػؽ عميػػػومػػػف شػػػيوخ واسػػػاتذة مدينػػػة القػػػرارة 
الػديف  "بيوض مدير عاـ المعيد واستاذ لمادة تفسير القراف الكريـ، واضعًا شعار المعيد 

ليصػػػبح منػػػاره لطمبػػػة العمػػػـ " والخمػػػؽ قبػػػؿ الثقافػػػة ومصػػػمحة الػػػوطف قبػػػؿ مصػػػمحة الفػػػرد
 . (11)ة ليس ابناء القرارة فحسب بؿ ليشمؿ كافة ابناء المدف الجزائريةوالمعرف
يعد معيد الحياة اعظـ انجاز في مجاؿ التربية والتعميـ العربي االسالمي الحر      

المستقؿ عف االدارة الفرنسية خالؿ تمؾ المرحمة، واف اليدؼ االساسي مف انشاءه ىو 
االبتدائية في مدينة القرارة خاصة والمدف استيعاب الطمبة مف خريجي المدارس 

الجزائرية عامة  الستكماؿ دراستيـ المتوسطة والثانوية، اذ كاف قبؿ تأسيسو عمى الطمبة 
الجزائرييف الستكماؿ دراستيـ اف يسافروا خارج الجزائر وتحديدا لجامع الزيتونة في 

باىضو خصوصا  تونس ، وبجامع االزىر بمصر، وما يصاحب ذلؾ مف تكاليؼ مادية
عمى الطمبة الفقراء مف عامة ابناء الجزائر، لذا اصبح افتتاح المعيد ضرورة ممحة لدى 

اف النظاـ . ( 19)الشيخ ابراىيـ بيوض إلصالح الواقع التربوي التعميمي في الجزائر
االداري لمدراسة في معيد الحياة قائـ عمى اساس قبوؿ خريجي المدارس االبتدائية 

تيـ في المعيد وبمرحمتيف المتوسطة والثانوية، وتكوف مدة الدراسة خمس إلكماؿ دراس
سنوات سنتاف تحضيريتاف في المرحمة المتوسطة، وثالث سنوات في المرحمة 
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، اما فيما يتعمؽ بالدارة المعيد وشروط قبوؿ الطمبة والمناىج الدراسية فقد (16)الثانوية
 .(17)ممعيد والتي تضمنت كؿ ذلؾوضع الشيخ ابراىيـ بيوض الالئحة الداخمية ل

لـ يقتصر التعميـ في معيد الحياة عمى الطمبة الذكور فقط بؿ دعـ الشيخ ابراىيـ      
بيوض تعميـ المرأة داخؿ المعيد، مدرؾ اىمية تعميـ المرأة عمى الواقع االجتماعي 

قاعات دراسية خاصة بيـ وبأشراؼ نخبة مف المعممات  0989لمجزائر، اذ افتتح عاـ 
الشديدة التي واجيو الشيخ ابراىيـ بيوض مف  ، وعمى الرةـ مف المعارضةالكفؤات

طالبة لمدراسة داخؿ اروقة  61بعض شيوخ وطمبة المعيد  اال انو نجح في استقباؿ 
( عاـ ، ليأخذ عدد استقباؿ الطالبات لمدراسة 02-7المعيد والتي تتراوح اعمارىـ )
براىيـ بيوض اف الشيخ ا. (18)0998طالبة عاـ  211داخؿ المعيد بالتزايد ليصؿ الى 

كاف مدرؾ باف نجاح عمؿ المعيد يحتاج الى تأسيس جمعية خيرية تابعة لو لتتولى 
تنظيـ اموره االدارية ، ومجمة خاصة بالمعيد لنشر كؿ برامجو ومناىجو الدراسية 

جمعية الشباب الخيرية  0989وتعميماتو. وبالفعؿ اسس الشيخ ابراىيـ بيوض عاـ 
وعمى عالقتو الخارجية وتحديدا ، عات المالية لدعـ المعيدلتكوف مشرفة عمى جمع التبر 

. واسس في العاـ نفسو مجمة الشباب (19)ارساؿ البعثات العممية لمدراسة خارج المعيد
واتي لعبت دور كبير في تقدـ المعيد وتطوره ، وتعتبر المجمة احد وسائمة التربوية اذ 

 . (91)المعيد ساىمت في نشر المقاالت والقصائد الشعرية لطمبة
  (90)ثانيًا : نشاطو االصالحي في تأسيس وعمؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف

نظرًا لمواقع الديني والسياسي واالقتصادي العسر الذي كاف يعيشو ابناء الجزائر     
تحت وطأة االستعمار الفرنسي ، فضاًل عف عوامؿ داخمية وخارجية دعت الى ضرورة 

( 92)لعمماء المسمميف الجزائرييف. لذا ارسؿ الشيخ عبد الحميد بف باديستأسيس جمعية ا

دعوة لكؿ عمماء الديف ومشايخ الجزائر لحضور االجتماع التأسيسي  0980عاـ 
، وكاف الشيخ ابراىيـ بيوض احد (98)لمجمعية في مقر نادي الترقي بالعاصمة الجزائر
ىيـ بيوض مف حسف الخمؽ واالمانة ىؤالء المدعويف، ونظرا لما عرؼ عف الشيخ ابرا

خالؿ (91)ابو اليقظافبف عيسى فقد انتحب نائبًا اميف ماؿ الجمعية الشيخ ابراىيـ 
جمستيا التأسيسية . ويعد الشيخ ابراىيـ بيوض احد مؤسسي الجمعية وابرز اعضائيا 
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مارس الشيخ .( 99)الذيف ساىموا في وضع قانونيا االساسي ونجاح عمميا االصالحي
ابراىيـ بيوض نشاطو االصالحي ضمف الحركة االصالحية لجمعية العمماء، اذ كمؼ 

عاـ  بالعديد مف المياـ مف قبؿ رئيس الجمعية الشيخ عبد الحميد بف باديس منيا،
افتتاح العديد مف المدارس االبتدائية التابعة لمجمعية في جميع انحاء الجزائر،  0988

 0986حديد مناىجيا الدراسة. كما ترأس عاـ وساىـ في وضع نظاميا االداري وت
الرحالت الدعوية االصالحية التي كانت ترسميا الجمعية لكافة انحاء مدف الجزائر لنشر 
اىداؼ الجمعية ومفاىيميا وذلؾ لتوعية وايقاظ الشعور العربي االسالمي ومحاربة 

متميزة بيف عمماء الجمعية لاعممية كبيرة الدينية و الو تمكانل .ونظراً  (96)االستعمار الفرنسي
المفتي الشرعي لمجمعية وىي مكانو دينية ميمة اعطت لو دور  0989عاـ  تـ انتخابو

واجتماعي ميـ مارسو لنيضة الجزائر ونجاح عممو االصالحي ، كما وسياسي ديني 
واعطى الشيخ ابراىيـ بيوض الجانب العممي اىتماـ كبير في عممو االصالحي داخؿ 

. ولـ (97)اء اذا اصر عمى ترأس لجنة البعثات العممية التابعة لمجمعيةجمعية العمم
عمى ىذه الجوانب فقط بؿ عمؿ في مجاؿ الصحافة اذ نشر العديد مف  ه تقتصر جيود

الناطقة الرسمي باسـ (98) رالمقاالت الصحفية وخطب الوعظ واالرشاد في جريدة البصائ
لتخمص مف  افات الجيؿ والتخمؼ ، جمعية العمماء التي دعا مف خالليا الى  ا

ومعالجة البدع والخرافات التي نشرىا اصحاب الطرؽ الصوفية المدعوميف مف ادارة 
.  وعمى الرةـ مف مشاةؿ الشيخ ابراىيـ (99)االستعمار الفرنسي داخؿ المجتمع الجزائر

الدارية بيوض في مياـ ادرة معيد الحياة اال انو استمر في جيوده الدينية والعممية وا
داخؿ جمعية العمماء حتى اةالقيا مف قبؿ ادارة االستعمار الفرنسي اباف اندالع الثورة 

 . (61)0991الجزائرية عاـ  
نشػػاطو االصػػالحي فػػي المجػػاؿ االجتمػػاعي : حػػرص الشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض كػػؿ ثالثػػًا : 

الحػػػرص عمػػػى أف يصػػػبح المجتمػػػع الجزائػػػري مجتمػػػع عربػػػي اسػػػالمي حامػػػؿ لمفضػػػػائؿ 
ااخالؽ الحسنة معتمدًا فػي ذلػؾ عمػى كتػاب ان وسػنة نبيػو )ص( ب متمسكاً حيحة و الص

الػذي طغػى ، لذا عمؿ عمى محاربة البدع والخرافات ومقاومة الجمود و التخمؼ الفكػري 
الخطػب الدينيػة التػي كػاف يمقييػا عمى المجتمػع الجزائػري معتمػدًا عمػى نبوةػو وتميػزه فػي 
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او دروسػػو العمميػػة لطمبػػة معيػػد الحيػػاة . كمػػا وسػػاىـ  فػػي الجػػامع عمػػى اسػػماع المصػػميف
عمػػؿ ولػػذلؾ ، الجامػػدةبشػػكؿ كبيػػر فػػي تغييػػر الػػذىنيات والعقميػػات  الشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض

جاىدا لمقضاء عمى العصبية الدينية والمذىبية داعيا الى وحػدة المجتمػع الجزائػري بكافػة 
درؾ الشػػػيخ ابػػػراىيـ بيػػػوض اىميػػػة العشػػػائر ودورة فػػػي اصػػػالح المجتمػػػع وأ .(60)أطيافػػػو

جاىػدًا مػع ةيػره الجزائري، السيما وانو كاف يتسـ باالنغالؽ وعدـ تقبؿ التغير، لذا عمػؿ 
واعادتو الى مكانو الحقيقي الذي مف المصمحيف عمى محاولة اصالح المجتمع الجزائري 

زرع بوادر المحبػة والتعػاوف بػيف ابنػاء القبائػؿ  ييدؼ اليو الديف االسالمي، اذا تمكف مف
وتحويػػػؿ العصػػػبية القبميػػػة العشػػػائرية الػػػى نظػػػاـ اجتمػػػاعي متماسػػػؾ ومتشػػػابؾ نػػػتج عنيػػػا 

.كما يػرى الشػيخ ابػراىيـ بيػوض (62)تتنافس تمؾ العشائر في ميداف االصالح االجتماعي
فػػي توزيػػع الثػػروات ضػػرورة  إزالػػة الفػػوارؽ الطبقيػػة فػػي المجتمػػع واف يكػػوف ىنػػاؾ عدالػػة 

وخيػػرات الػػػبالد بػػػيف الفئػػػات االجتماعيػػػة كافػػػة بمػػػا يحقػػػؽ الحاجػػػات ااساسػػػية لكػػػؿ فػػػرد، 
وركز عمى الزكاة ودورىا في تقمػيص الفػوارؽ الطبقيػة فػي المجتمػع إذ يقػوؿ: "فمػو صػدؽ 
ااةنيػػػاء فػػػي إخػػػراج زكػػػاتيـ مػػػف أمػػػواليـ، ووضػػػعوىا فػػػي مسػػػتحقييا السػػػتغنى  الفقػػػراء، 

لبػػؤس فػػي العػػالـ، ولمػػا كػػاف ىنػػاؾ جػػائع يطمػػب الخبػػز أو عريػػاف يطمػػب وخفػػت وطػػأة ا
.إضػػافة إلػػى ىػػذا حػػارب الشػػيخ بعػػض الخصػػاؿ التػػي ينبػػذىا المجتمػػع واالسػػالـ (68)ثوبػػا"

عمػػػى حػػػد سػػػواء كاانانيػػػة و الحسػػػد و الحقػػػد و مػػػف خػػػالؿ خطبػػػة فػػػي المحافػػػؿ و فػػػي 
والتقاليػد الخاطئػة التػي كرسػيا بيذا يكوف قد ةير الكثير مف العادات و  مجالسو الحاشدة،

 . (61)االحتالؿ الفرنسي في الجزائر
: دخػؿ الشػػيح ابػراىيـ بيػػوض معتػرؾ العمػػؿ  السياسػي والثػػوري المبحػث الثالػث : نشػػاطو

، كممثػػؿ عػػف مدينػػػو (69)السياسػػي فػػي الجزائػػر منػػذ انتخابػػو نائبػػػًا فػػي المجمػػس الجزائػػري
نيسػػاف  1فػػوزه فػػي االنتخابػػات التػػي اجريػػت فػػي القػػرارة التابعػػة لػػدائرة واليػػة ةردايػػة، بعػػد 

، وقد اتخػذ الشػيخ ابػراىيـ بيػوض مػف ىػذا المجمػس منبػرا لمػدفاع عػف القضػايا (66)0918
الوطنية، اذ كانت لو مواقؼ شجاعة في فضح االستعمار الفرنسػي ومؤامراتػو ضػد ابنػاء 

محمػػد العربػػي  الشػػعب الجزائػػري. وبشػػيادة احػػد رفاقػػو مػػف نػػواب المجمػػس الجزائػػري السػػيد
التقيت معو ومع بعض اخواننا في محراب الحؽ الوطنية، نعـ ال دماغ العتروس قائال " 
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أستغرب أبدا موقؼ الشيخ بيوض يـو رفع عقيرتو في وجو الطغيػاف الفرنسػي قبػؿ الثػورة 
فػػي المجمػػس الجزائػػري صػػاخبًا بػػدا، اسػػاـو عمػػى الحػػؽ وعمػػى المبػػادئ يثنػػاء الثػػورة، ال وا

الصػوت المػدوي الػذي ". لقد كػاف الشػيخ ابػراىيـ بيػوض عف اإلسالـ و لعربية يدافع عف ا
مجزائػػر وكػػاف ىمػػو الوحيػػد ىػػو تحريػػر الػػوطف وتخميصػػو مػػف اليويػػة الوطنيػػة لدافع عػػف يػػ

، بفكػػره وقممػػو االحػػداث السياسػػة لمجزائػػر بػػراثف االسػػتعمار، فكػػاف مشػػاركا وحاضػػرا فػػي 
الجزائػػػػػري لعػػػػػاـ وقػػػػػد أعيػػػػػد انتخابػػػػػو فػػػػػي المجمػػػػػس داخػػػػػؿ المجمػػػػػس. وتوجيياتػػػػػو القيمػػػػػة 

وعمى اثر ىػذا النشػاط السياسػي البػارز والمنػاىض لسياسػة سػمطة االحػتالؿ  .(67)0990
الفرنسػػي وقراراتػػو داخػػؿ المجمػػس ، السػػيما بعػػد الػػرحالت التحريضػػية التػػي كػػاف يقػػـو بيػػا 

وقرارتيػػا الجػػائرة  الشػػيخ بيػػوض لكافػػة ارجػػاء المػػدف الجزائريػػة داعيػػًا الػػى مناىضػػة فرنسػػا
قػػػرار االقامػػػة 0992بحػػػؽ الشػػػعب الجزائػػػري ، اصػػػدرت سػػػمطة االحػػػتالؿ الفرنسػػػي عػػػاـ 

الجبرية الثاني بحؽ الشيخ ابراىيـ بيوض في مدينة القرارة ، عممػًا انيػا سػبؽ واف اصػدر 
( قػػػرار اقامػػػة الجبريػػػة داخػػػؿ مدينتػػػو، وعػػػدـ السػػػماح لػػػو بالتنقػػػؿ 0911-0911لمفتػػػرة )

كػػػاف و .  (68)0991ترفػػػع عنػػو قػػرار االقامػػػة الجبريػػة الثػػاني اال فػػػي عػػاـ خارجيػػا ، ولػػـ 
لمشيخ ابراىيـ بيوض موقفًا مشػرفًا تجػاه الثػورة الجزائريػة ومنػذ اليػوـ االوؿ النطالقيػا، اذ 
اصدر فتوى جيادية بوجوب المشاركة في الثورة  ومقاتمة جنود االحتالؿ الفرنسي ، كاف 

. وخػػػػالؿ (69)ب الجزائػػػػري لاللتحػػػػاؽ بصػػػػفوؼ الثػػػػورةليػػػػا صػػػػدى كبيػػػػر بػػػػيف ابنػػػػاء الشػػػػع
مجريػػات احػػداث الثػػورة الجزائريػػة كػػاف لمشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض مشػػاركة فعميػػة فييػػا، حيػػث 
اصبح محورًا لمنشاط الثوري في منطقة وادي ميزاب عامة والقرارة خاصة، اذ كػوف خميػة 

السػػػمحة والمػػػؤف ثوريػػػة ميمتيػػػا ايػػػواء الجنػػػد مػػػف جػػػيش جبيػػػة التحريػػػر الػػػوطني وجمػػػع ا
واالمواؿ، اضافة الى التعاوف مػع التجػار لتسػخير محالتيػـ التجاريػة لخدمػة الثػورة حيػث 
اسػػػتخدمت كمقػػػرات لمثػػػوار ومسػػػتودعات لئسػػػمحة والػػػذخائر ومراكػػػز لطباعػػػة المناشػػػير 

   (71)والجرائد
عمؿ الشيخ ابراىيـ بيوض جاىدًا عمى توحيد جيود عمؿ الثوار الجزائرييف مف      
ؿ التنسيؽ والتعاوف بيف ثوار المناطؽ التي كاف يتزعميا مع قادة جبية التحرير خال

،الذي اثنى عمى جيوده بكؿ ما  (70)الوطني، اذ كاف لو اتصاؿ مع القائد سي الحواس
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 0999،عاـ (72)قدمو لدعـ الثورة، وكذلؾ اتصالو المباشر بالقائد الثوري يوسؼ بف خدة
فقد ارسمت جبية وتثمينًا لجيوده لنصره الثورة الجزائرية ،  ،(78)والقائد عباف رمضاف
القائد احمد الخبزي الى مدينة القرارة احد ابرز فادتيا وىو  0996التحرير الوطني عاـ 

واصبح فيما بعد ،  لجبية التحرير الوطني لالنضماـ  الشيخ ابراىيـ بيوضلدعوة 
 .(71)جبيةعضوًا بارزًا في ال

بيوض ابراىيـ التي برز فييا الشيخ السياسية والثورية الميمة  أما المسألة      
فبعد اف ادركت ، الجزائرية قضية الصحراء مفووطني ثائر موقفو ومفاوض  كسياسي

فرنسا اف استمرار وجودىا عمى ارض الجزائر امر مستحيؿ جراء استمرار اندالع الثورة 
لمتفاوض مع فرنسا  اال   (79)ائريةوبالرةـ مف تشكيؿ الحكومة المؤقتة لمجميورية الجز 

اف الثوار اصروا عمى استمرار الثورة الى اعالف استقالؿ الجزائر رسميًا وانسحاب اخر 
اف تخدع  (77)،  وىنا حاولت الحكومة الفرنسية برئاسة شارؿ ديغوؿ (76)جندي فرنسي

، حيث الجزائرييف وتطبؽ مشروعيا االستعماري المتعمؽ بتجزئة وحدة ارض الجزائر
امر بفصؿ الصحراء عف الجزائر وربطيا  0961كانوف االوؿ لعاـ   7اصدرت في 

مباشرة بفرنسا . لقد ركزت فرنسا عمى الصحراء الجزائرية لما ليا مف اىمية سياسية 
واقتصادية ، اذ تعتبر بوابة الدخوؿ الى افريقيا، ولما تكتنزه مف النفط والغاز الطبيعي 

  (78)صادي ليا، فضاًل عف انيا ميدانًا لمتجارب النووية الفرنسيةالذي يضمف الدعـ االقت
تصدى الشيخ ابراىيـ بيوض لمساعي فرنسا باقتطاع الصحراء الجزائرية ، مبينًا في     

رسائمو الى كافة القوى السياسية والثورية في الجزائر بانو سيكافح بكؿ ما يستطيع لتبقى 
 .  (79)باف تصبح اي قطعة مف ارض الجزائر فرنسيةالصحراء جزائرية، ولف يقبؿ ابدا 

كاف الرئيس الفرنسي شارؿ ديغوؿ مدرؾ المكانة الدينية والسياسية والثورية البارزة      
 0960لمشيخ ابراىيـ بيوض في منطقة الصحراء الجزائرية، لذا ارسؿ في شباط عاـ 

ة الشيخ ابراىيـ بيوض في مستشارة الخاص السيد أوليفي ةيشار لمدينة القرارة لمقابم
مقر الحاكـ العسكري الفرنسي في المدينة والتفاوض معو بشأف قضية الصحراء، اذ قاؿ 
المستشار الفرنسي لمشيخ ابراىيـ بيوض " اني مبعوث مف طرؼ رئيس الحكومة 
الفرنسية الجنراؿ ديغوؿ لمتفاوض معؾ بشاف مستقبؿ الصحراء واستغالليا، واف فرنسا 
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ييز ىذه الدولة الجديدة التي سيكوف وادي ميزاب قاعدة ليا " . كاف رد مستعدة لتج
الشيخ ابراىيـ بيوض الرفض القاطع لمتفاوض او التنازؿ عف اي جزء مف االراضي 

وبذلؾ  نستطيع القوؿ اف الفضؿ يعود لمشيخ ابراىيـ بيوض في افشاؿ  .(81)الجزائرية
رًا الصحراء ارض جزائرية وجزء ال يتجزأ مؤامرة تجزئة وحدة االراضي الجزائرية، معتب

و مف طرؼ سمطة االحتالؿ منيا رةـ اسموب الترةيب والترىيب الذي تعرض ل
وعمى اثر توقؼ اطالؽ النار بيف جيش جبية التحرير الوطني  والقوات  الفرنسي.

، تشكمت المجنة التنفيذية المؤقتة 0962اذار  09الفرنسية في كؿ ارجاء الجزائر في 
ادة الجزائر خالؿ ىذه المرحمة، ونتيجة العمؿ المكثؼ والبارز لمشيخ ابراىيـ بيوض لقي

خالؿ الثورة فقد عيف عضوًا في لجنة التنفيذ المؤقتة ، فضاًل عف تكميفو لتولي الشؤوف 
الثقافية لمجزائر الى تاريخ تسميـ السمطة الى اوؿ حكومة جزائرية مستقمة عف فرنسا في 

وبعد استقالؿ الجزائر انتخب الشيخ ابراىيـ بيوض وباإلجماع . (80)0962ايموؿ عاـ 
، الذي (82)مف قبؿ سكاف مدف وادي ميزاب ومدينتو القرار رئيسا لمجمس )عمي سعيد (

يمثؿ الييئة العميا الرسمية المشرفة عمى الشؤوف الدينية والثقافية لوادي ميزاب والقرارة ، 
في مدينة القرارة ،  0980انوف الثاني لعاـ ك 01وبقي بيذا المنصب الى وفاتو في 

لتودع الجزائر رمز مف رموزىا الدينية وعمـ مف اعالـ الفكر واالصالح في نيضتيا 
 . (88) الحديثة

عمػػػى لػػػرةـ مػػػف انشػػػغاؿ الشػػػيخ ابػػػراىيـ بيػػػوض فػػػي نشػػػاطو االصػػػالحي :  آثػػػاره الفكريػػػة
 . (81) العممية وىيوالسياسي والثوري اال انو كتب العديد مف المؤلفات 

 . في خمسة اجزاءلقرآف الكريـ، اتفسير في رحاب -0
 (. أعمالي في الثورة) تحت عنواف مذكرات الشيخ بيوض -2
 . المجتمع المسجدي-8 
 .، في جزأيفعمر بيوض حديث الشيخ اإلماـ -1
 .البدعة مفيوميا وأنواعيا وشروطيا-9
 مف خالؿ أراء الشيخ بيوض .  فضؿ الصحابة والرضا عنيـ-6
 .فتاوى اإلماـ الشيخ بيوض، يقع في جزأيف-7
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 . ثبوت اليالؿ بيف الرؤية البصرية والمراصد الفمكية -8
 نظاـ حمقة العزابة . -9

 نبذة عف حرمة المساجد وبيوت العبادة في االسالـ . -01
ة، في الديف، والتربي مف اشرطة الكاسيت المسجمة لمحاضراتمئات -00

المناسبات الدينية كاف يمقييا في المسجد أو في والتي واالجتماع، والسياسة، والثقافة، 
 .، وقد نشر بعض منيا بعد تحريرىا وتحقيقياوالسياسية 
ابراىيـ مقاالت في موضوعات مختمفة نشرت بصحؼ الشيخ العديد مف ال-02
، االمة،  ، البستاف، وىي ) صحيفة وادي ميزاب، ميزاب، المغرب، النور أبي اليقظاف
 الفرقاف(.  

افتى الشيخ ابراىيـ بيوض العديد مف الفتاوى في  فتاوى الشيخ ابراىيـ بيوض: 
مواضيع العقيدة والشريعة و الحياة السياسية واالجتماعية ابناء الجزائر، ولكثرتيا وتنوع 

الشيخ بيوض ( مواضيعيا جمعت في كتاباف كبيراف االوؿ تحت عنواف ) فتاوى اإلماـ 
 . (89)، الثاني بعنواف ) أجوبة وفتاوى (

فػػي نيايػػة ىػػذه الدراسػػة توصػػمنا إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج يمكػػف حصػػرىا فيمػػا  الخاتمػػة :
 يمي: 

تربية اذا تربى بيئة اجتماعية محافظة  الشيخ ابراىيـ بيوض فينشأة   –اواًل 
حياتو التربوية التعميمية ، كما  و في كنؼ والدية ، تركت اثارىا عمى مسيرةواخالق ودين

الشيخ ابراىيـ  ياالتي عاشالجزائرية المتردية فترة االحتالؿ الفرنسي و لئوضاع كانت 
المستبدة  حيث جعمتو السياسية الفرنسية ، تأثير إيجابي في مساره اإلصالحي بيوض

دينيو  ةيكشخصلمظيور والبروز  ودفعتو أكثر إصرارا عمى الدعوة إلى التغير الشامؿ،
  وطنية مصمحة. 

الجزائري لقد ناضؿ الشيخ إبراىيـ بيوض مف أجؿ توحيد المجتمع   -ثانيًا    
ومقومات وكرس حياتو في المحافظة عمى أصالة  وقومياتومذاىبو بمختمؼ اطيافو و 

ـ الذي يعتبر مف 0926المجتمع الجزائري مف خالؿ تأسيسو لمعيد الحياة بالقرارة سنة 
المعاىد ذات البعد العربي واإلسالمي فيو مشروع عممي وتربوي و اجتماعي عصري 
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سمطة ومتطور ، في فترة كانت تتخبط اامة الجزائرية في انحطاط وجيؿ، إضافة إلى 
  .ابناء الجزائر إلى مسخ الشخصية اإلسالمية والوطنية سعت االحتالؿ الفرنسي التي

إلى تحقيقو مف  ابراىيـ بيوضيدؼ ااىـ الذي سعى الشيخ إف ال   -ثالثاً 
 0980ودورة البارز في تأسيسيا عاـ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف انضمامو ل

حياء  العربية الشخصية ىو تخميص الديف اإلسالمي مف الشوائب التي عمقت بو ، وا 
، ولذلؾ كثؼ مف سيااالسالمية لمجزائر بعد اف حاولت سمطة االحتالؿ الفرنسي طم

ابناء الشعب و عقد المناظرات، وحث  العممية المحاضراتو  الخطب دوره باللقاء
 لمبادئ واىداؼ الجمعية . عمى ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ انتشار أوسع  الجزائري

     يعد الشيخ ابراىيـ بيوض في حقؿ الجياد السياسي مف كبار عمماء الديف  -رابعاً      
ئر، ويتضح ذلؾ مف خالؿ مواقفو السياسية المتعددة الرافضة المجاىديف في الجزا

لسمطة االحتالؿ الفرنسي، وصدؽ جياده في سبيميا، وخاصة قضية فصؿ الصحراء 
الجزائرية وضميا لفرنسا ودور البارز في افشاؿ ىذا المشروع االستعماري اليادؼ الى 

والت واساليب الترةيب رةـ محاالوطنية، تمزيؽ وحدة االراضي الجزائرية وسيادتيا 
 .  والترىيب التي اتبعتيا الحكومة الفرنسة معو

الشيخ ابراىيـ بيوض مف خالؿ تركيزه عمى واقع المجتمع نجح  لقد  -خامساً 
واعي  خمؽ جيؿ الجزائري ومعالجة مشاكمة التي جاء بيا المستعمر الفرنسي ، مف

نواة الو، وكاف ذلؾ الجيؿ ىو ، ودينووطنيةمف الشباب الجزائري مؤمف بعروبتو،  مثقؼ
لما استطاع شعب الجزائر إف يقدـ  هالجزائري، ولوالالوطني جيش التحرير االولى ل
 . في النياية االستقالؿ ليحقؽ رجاليالمثورة 

مف خالؿ ما درسناه حوؿ شخيصة الشيخ ابراىيـ بيوض واىـ  -سادساً 
واالجتماعية التربوية العممية محطات حياتو االصالحية عمى جميع االصعدة الدينية 

والسياسية والثورية ندرؾ انو كاف عالـ ديف ومصمحًا اجتماعيًا وسياسي ثوري ، مغير 
انماط سياسة سمطة االحتالؿ الفرنسي واىدافيا االستعمارية في الجزائر ، كما يتجمى 

مية ، دورة في المحافظة عمى اصالة المجتمع الجزائري وابقاء ىويتو العربية االسال
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وذلؾ مف خالؿ ما تركو مف اثار فكرية كانت ثروه عممية وكتب تاريخية قيمة ومنيج 
 واضح في المجاؿ االصالحي.

 الهوامش:
(  تتمخص الحادثة بقياـ الداي حسيف بضرب القنصؿ الفرنسي بمروحة كانت بيده 0)

د مف ورائيا إىانة ردًا عمى إجابة القنصؿ المنافِية لآلداب والمياقة الدبموماسية التي قص
الداي وحكومتو ، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: مسعود مجاىد الجزائري، كيؼ دخؿ 

 .28،ص0962، بيروت، 0الفرنسيوف الجزائر، ط
، المطبعة 0( مسعود مجاىد الجزائري، انييار خطط االستعمار الفرنسي بالجزائر، ط2)

 . 80العمومية، دمشؽ، د.ت ، ص
(، مجمة االصالة، 0818 -0881الزبيري، المقاومة في الجزائر )( محمد العربي 8)

 . 00، ص0976، 9، السنة29الجزائر، العدد 
(   احمد بف نعماف، العالقة الجدلية بيف االستعمار الثقافي والشخصية الجزائرية، 1)

 .008، ص0979، شباط 19مجمة الثقافة الجزائرية،  الجزائر، العدد 
ضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية الجزائرية وانعكاساتيا عمى ( رشيد مياد، االو 9) 

(، اطروحة دكتوراه ةير 0991 -0911الحركة الوطنية وتفجير ثورة التحرير )
 . 8، ص2109-2101منشوره، المدرسة العميا لئساتذة)بوزريعة ( ،الجزائر،

، 0ية الحديثة، ط( حسف العطار، الوطف العربي، دراسة مركزة لتطوراتو السياس6) 
 . 018، ص0966بغداد، 

( عدي اليواري، االستعمار الفرنسي في الجزائر، ترجمة: جوزيؼ عبد ان ، بيروت، 7)
 .  66، ص0988

، بيروت، د.ت، ، 0( ؼ. و. فرنو، يقظة العالـ االسالمي، ترجمة صبيح شعباف، ج8)
 . 289ص

 .  869، ص 0968( احمد توفيؽ المدني، كتاب الجزائر، الجزائر، 9)
 . 00( رشيد مياد، المصدر السابؽ، ص10)



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

1980 

(: ىو مجموعة مف ااحكاـ  Indigenat( قانوف ااىالي او االنديجينا )00)
االستثنائية التي أقرتيا فرنسا بحؽ الجزائرييف، وتقضي باللغاء السمطات القضائية 

سقاط الضمانات ااساسية لئفراد، وااخذ بمبدأ المسؤولية الجما عية عند وقوع وا 
الجنحة، وحضر اجتماع أكثر مف ثالثة أشخاص ومنع حرية التنقؿ، وعدـ السماح 
بفتح أي مدرسة دوف رخصة مف ادارة سمطة االحتالؿ، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر 

، 0المصرية، ط -:عبد الممؾ عوده، السياسة والحكـ في افريقيا، مكتبة االنجمو
 .066،، ص0999

 .   281المصدر السابؽ، ص ( ؼ. و. فرنو،02) 
( ناصر الديف سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العيد العثماني، 08)

 .  071-067، ص0981المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
( قطيش عمي، الوقؼ الجزائري أواخر العيد العثماني وبداية االحتالؿ الفرنسي، 01)

 . 69، ص2119آلداب، جامعة تبسة، بحث منشور في قسـ التاريخ، كمية ا
، 2، ج0979الى 0920(  محمد عمي دبوز، اعالـ االصالح في الجزائر مف 09) 

 . 77، ص0976الجزائر ، –، قسنطينة 0ط
( مدينة القرارة :ىي احد مدف وادي ميزاب السبعة وىي ) العطؼ،  مميكة، ةرداية، 06)

تبعد عف ةرداية عاصمة وادي وتقع جنوب الجزائر، و  بني يسجف، بنوره، برياف(
، 2119، ينظر: عاشور شرفي، معممة الجزائر، الجزائر، 2كـ006ميزاب 

 . 0066ص
اختصار السمو في كؿ اجزاء  ( سوؼ نستخدـ اسـ) الشيخ ابراىيـ بيوض( 07)

 .البحث
( معالـ 0980-0889( محمد بف موسى بابا عمي، ااماـ الشيخ ابراىيـ بيوض )08)

وما كتب عنو ، الكشافة االسالمية الجزائرية، القيادة العامة شخصيتو أثاره 
 . 6، ص0996والمحافظة الوالئية ةرداية، 

 . 98( محمد عمي دبوز، المصدر السابؽ ، ص 09)
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(  الزوايا: وىي أماكف الطرؽ الصوفية في الجزائر والمغرب العربي عامة، كاف ليا 21)
منطمقة مف الزوايا المقامة عمى حدود دور كبير في نشر اإلسالـ في افريقيا، 

الصحراء الكبرى، كانت مراكز لمتعميـ ، وممجا لمطمبة والعمماء المغتربيف يجدوف فييا 
المأوى وما يحتاجوف إليو مف طعاـ وشراب مجاني، ويوجد فييا مسجد لمصالة، 
 وأماكف لموعظ واإلرشاد، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد ظريؼ، مؤسسة الزوايا

 . 0999، 0بالمغرب ، منشورات المجمة المغربية لعمـ االجتماع السياسي ، ط
في ةردية جنوب  0881( الحاج ىو الشيخ محمد بف يوسؼ العطفاوي، ولد عاـ 20)

الجزائر، توفى والده في الرابعة مف عمره ليتكفؿ اخاه في تربيتو واالىتماـ بو، ارسمو 
لمدراسة في  0888في زوايا بمدتو، انتقؿ عاـ لتعمـ حفظ القراف والقراءة والكتابة 

فاصبح شيخًا لزاوية والده الشيخ  0891جامع االزىر بمصر ليعود لمجزائر عاـ 
بفتح مدرستيف ابتدائية لتعميـ ابناء ةردية ، توفي  0911يوسؼ العطفاوي ، بدأ عاـ 

عجـ ، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد بف موسى بابا عمي واخروف، م0911عاـ 
اعالـ االباضية مف القرف االوؿ اليجري الى العصر الحاضر،  قسـ المغرب 

 . 111-899، ص0999، بيروت، 0،ج0االسالمي، ط
( بف رحاؿ يمينة، مذكرات الشيخ ابراىيـ بف عمر بيوض واىميتيا في كتابة تاريخ 22)

، مجمد 6نةبني ميزاب، مجمة تاريخ العموـ والدراسات واابحاث االيبستمولوجية، الس
 . 06، ص 2121، حزيراف08، عدد 8، ع 9

 . 89(  محمد عمي دبوز، المصدر السابؽ، ص28)
( معالـ 0980-0889( محمد بف موسى بابا عمي، ااماـ الشيخ ابراىيـ بيوض )21)

 .  7شخصيتو أثاره وما كتب عنو ، ص
د مف عمماء بمدينة القرارة، يع 0897( ىو إبراىيـ بف عيسى االبريكي ولد عاـ 29)

االصالح في مدينة القرارة ، بدا دراستو في زوايا مدينتو شأنو شاف باقي العمماء 
ليتعمـ حفظ القراف والقراءة والكتابة، ثـ انتقؿ لمدراسة في جامع الزيتونة بتونس، رجع 
لبمدتو ليفتح معيدا لمدراسة في مرحمة االبتدائية والثانوية، فتخرج فيو الجيؿ ااوؿ 
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بالقرارة، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  محمد بف  0900في القرارة، توفي  ل صالح
 . 26موسى بابا عمي واخروف ، معجـ اعالـ االباضية، ص 

(  محمد صالح ناصر، ممخص كتاب ) الشيخ ابراىيـ بف عمر بيوض مصمحًا 26) 
 . 086-089وزعيمًا (، )د. ـ(، )د. ت(، ص

بمدينة القرارة، بدأ دراستو   0898، ولد في عاـ ( ىو الشيخ عمر بف يحي المميكي27)
العممية منذ طفولتو في زوايا بمدتو القرارة فحفظ القراف الكريـ فييا وتعمـ القراءة 

لمدراسة عند الشيخ بابكر بف الحاج مسعود، فأكمؿ  0890والكتابة، انتقؿ عاـ 
نفسو مدرسة  ، ليؤسس في العاـ0896دراستو  وتخرج مف ىذه الزاوية شيخًا عاـ 

ـ. لممزيد مف التفاصيؿ 0920عربية اسالمية لتعميـ أبناء القرارة، توفى بالقرارة في 
 . 808ينظر: محمد بف موسى بابا عمي واخروف، معجـ اعالـ االباضية، ص 

( محمد صالح ناصر ، الشيخ ابراىيـ بيوض عالمة ، زعيـ ، مربي ، عمى الرابط 28)
https://alsaidia.com/node/519  

 .028( محمد عمي دبوز، المصدر السابؽ ص29)
اذ بناه الوالي عبد ان بف الحباب، وأتـ بناءه  782( جامع الزيتونة: تأسس عاـ 81)

أبو العباس بف ااةمب، وأصبح منذ إكماؿ بنائو مركزًا لمعمـ والتدريس، ثـ أعطي 
لعمـو المغة واآلداب، لقب جامعة فأصبحت تشتمؿ عمى كمية العموـ الشرعية ، وكمية 

وكاف مركز الستقطاب الطمبة والعمماء يغدوف إلييا مف مختمؼ المناطؽ العربية، 
لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: خيرية عبد الصاحب وادي، الفكر القومي العربي في 

، دار الحرية لمطباعة، 0(، ط0962إلى  0881المغرب العربي نشوؤه وتطوره مف )
 .002 -018، ص0988بغداد، 

ـ بمدينة 0868( ىو الشيخ بكير بف إبراىيـ بف عمر بف حمو العنؽ، ولد عاـ 80)
أسد »القرارة، وىو مف رجالتيا البارزيف في ميداف العمـ واإلصالح، اشتير بمقب 

، اشتعؿ بالتجارة في الشرؽ الجزائري، استعاف بيـ الشيخ ابراىيـ بيوض في «القرارة
طيدة بزعماء النيضة االصالحية خارج  مدينة حركتو اإلصالحية، ولو عالقات و 

القرارة، كالشيخ عبد العزيز الثعالبي واامير خالد الجزائري، واالمير شكيب أرسالف، 
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ـ، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد بف موسى بابا عمي واخروف، 0981توفي 
 . 088-080، ص2معجـ اعالـ االباضية، ج

، الجزائر، 2ر الحديثة وثورتيا المباركة، ج( محمد عمي دبوز، نيضة الجزائ82) 
 . 219-218ص
( صفية عطالي و نورة ذىبي، النشاط االصالحي والسياسي والثوري لمشيخيف 88)

) دراسة مقارنة (، رسالة  0962-0902ابراىيـ بيوض والشيخ محمد خير الديف 
ماجستير ةير منشورة ، جامعة الشييد حمة لخضر  الوادي، كمية العمـو 

الجتماعية واالنسانية، قسـ العموـ االنسانية ، تخصص تاريخ المغرب العربي ا
 . 28، ص2121-2109الحديث والمعاصر، 

( حمقة ايرواف: ويعني جمع لكممة " إيرو" أي الذي يرتوي العمـ والمعرفة، وىي 81)
اعمى ىيئة دينية وثقافية في منطقة وادي ميزاب، وتندرج ضمف )نظاـ العزابة( ىو 

نظاـ الذي اسسو في الجزائر عمماء الديف اإلباضية بعد سقوط الدولة الرستمية، ال
وىو عبارة عف ىيئة دينية ينتخب أعضاؤىا مف مشايخ وعمماء الديف في كؿ بمدة 
لتشرؼ عمى الحياة الدينية واالجتماعية والثقافية،  يشترط اف يكوف العضو فييا مف 

التفاصيؿ ينظر: صالح بف دمر سماوي، كبار السف ومف ذوي العمـ، لممزيد مف 
نظاـ العزابة ودورة في الحياة االجتماعية والثقافية في وادي ميزاب، مجمة الدراسات 

 . 099، ص 0988، 1، العدد8التاريخية، جامعة الجزائر، السنة 
( معالـ 0980-0889( محمد بف موسى بابا عمي، ااماـ الشيخ ابراىيـ بيوض )89)

 . 6ما كتب عنو، صشخصيتو أثاره و 
، مؤسسة الضحى، الجزائر، 0، ط2( الشيخ محمد خير الديف، مذكرات ، ج86)

 . 010، ص 2112
 . 012( المصدر نفسو ، ص87)
( كماؿ عويسي، جيود عمماء الجزائر في االصالح االجتماعي والتربوي الشيخ 88)

العموـ ابراىيـ بيوض نموذجا، مجمة روافد لمدراسات واالبحاث العممية في 
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1984 

،) عدد خاص( 6الجزائر ، المجمد  -االجتماعية واالنسانية ، جامعة ةرداية
 .  601 -619، ص 2122،

 .  601(كماؿ عويسي، المصدر نفسو، ص 89)
( لخضر بوطبة، الشيخ ابراىيـ بيوض وجيوده في االصالح االجتماعي في 11)

، الجزائر، 2109، 2الجزائر، مجمة المعارؼ لمبحوث والدراسات التاريخية، العدد
 . 066ص 

( عبد القادر قويع، الحركة االصالحية في منطقتي الزبياف وميزاب بيف سنتي 10)
، رسالة ماجستير ةير منشورة، جامعة الجزائر، كمية العمـو 0921-0991

 .099، ص2118-2117االنسانية واالجتماعية، قسـ التاريخ، الجزائر، 
ساعدة عائمتو وبعض مف زعماء القبائؿ ووجياء ( قاـ الشيخ ابراىيـ بيوض وبم12)

قاعة دراسة كبيرة، مجيزة  11مدينة القرارة بتوسيع بناية معيد الحياة ليصبح يضـ 
بكافة متطمباتيا الدراسية، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: تركي رابح عمامرة، التعميـ 

الجزائرية  ) دراسة تربوية لمشخصية 0996حتى عاـ  0980القومي في الجزائر مف 
(، أطروحة دكتوراه ةير منشورة ، جامعة المنصورة ، كمية التربية ، قسـ أصوؿ 

 .269، ص0978التربية، مصر، 
 .61( بف رحاؿ يمينة، المصدر السابؽ، ص18)
( بساـ العسمي ، كتاب سمسمة جياد شعب الجزائر ، الشيخ ابراىيـ بف عمر بيوض 11)

 . 098ب ،صوتجربتو التربوية الرائدة في ميزا
 . 266(  تركي رابح عمامرة ، المصدر السابؽ ، ص 19) 
( 0980-0889( محمد بف موسى بابا عمي ، ااماـ الشيخ ابراىيـ بيوض )16)

 . 01معالـ شخصيتو أثاره وما كتب عنو ، ص
(  حددت في الالئحة الداخمية لمعيد الحياة نظامو االداري والمكوف مف مجمس 17)

اداري برئاسة الشيخ ابراىيـ بيوض، تساعده ثالثة ىيأة ادارية ىي الييئة العممية، 
الييئة المالية ، وىيئة المراقبة والضبط  ، وشروط قبوؿ الطمبة وىي اف يكونوا  مف 

عربية االسالمية الحرة المستقمة  عف النظاـ االستعماري خريجي المدارس االبتدائية ال
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1985 

( عاـ ،لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : 09-02الفرنسي ، واف يتراوح  اعمار ىـ بيف )
 .266-269تركي رابح عمامرة، المصدر السابؽ، ص 

 . 098(عبد القادر قويع ، المصدر السابؽ ، ص 18)
راىيـ بيوض لغرض جمع التبرعات (  اسست جمعية الشباب بأشراؼ الشيخ اب19)

المالية مف اعياف ووجياء البمد ومف بعض اولياء امور الطمبة لدعـ كؿ متطمبات 
مف جمع تبرعات مالية كبيرة تقدر  0919المعيد، اذ تمكنت ىذه الجمعية عاـ 

بمميوف وثماف مئة وثماف عشر الؼ وخمس مئة وعشر فرنكا فرنسيًا ، وكذلؾ عممت 
مى ارساؿ البعثات العممية لطمبة المعيد المتفوقيف، لممزيد مف ىذه الجمعية ع

 . 210-099التفاصيؿ ينظر : عبد القادر قويع، المصدر نفسو، ص 
 . 099-098( بساـ العسمي ، المصدر السابؽ، ص 91)
في الجزائر  0980ايار لعاـ 9( جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف: تأسست في 90)

حميد بف باديس اثر دعوتو لكؿ عمماء ومشايخ الجزائر عمى يد الشيخ عبد ال
لتأسيسيا، ىدفيا اعادة بعث التراث العربي االسالمي في الجزائر والدعوة الى 
التمسؾ بو، وضع قانونيا االساسي الذي نص عمى انيا جمعية دينية ثقافية ال دخؿ 

عارضة، ليا بالعمؿ السياسي، لذا سمحت سمطات االحتالؿ بتأسيسيا وعدـ الم
لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عبد الحميد بف باديس، الجمسة التمييدية لجمعية العمماء 

، ص  0980، كانوف االوؿ 9،ج7المسمميف الجزائرييف، مجمة الشياب ، مجمد 
810  . 

( ىو الشيخ عبد الحميد بف محمد المصطفى بف المكي بف باديس، ولد عاـ 92) 
ائر، تمقى تعميمو ااولي عمى يد والده، سافر إلى ، بمدينة قسنطينة في الجز 0889

عاد إلى قسنطينة، ليباشر حركتو  0908تونس إلكماؿ تعميمو الثانوي، وفي عاـ 
جمعية العمماء  0980االصالحية والتعميـ في الجامع ااخضر، أسس عاـ 

، لممزيد مف التفاصيؿ 0911المسمميف الجزائرييف وأصبح رئيسًا ليا، توفي عاـ 
، بيروت، 0ظر:محمد بيي الديف سالـ، ابف باديس فارس اإلصالح والتنوير، طين

 .  11 -80، ص0999
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1986 

( عبد الكريـ بوصفصاؼ ، جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في الحركة 98)
-89، ص 2119، دار المعرفة ، الجزائر ،  0991-0980الوطنية الجزائرية 

91 . 
بمدينة بالقرارة،  0888عيسى حمدي ابو اليقظاف ولد عاـ ( ىو الشيخ ابراىيـ بف 91)

تتممذ في مسقط رأسو عمى يد الشيخ محمد بف يوسؼ أطفيش، ثـ سافر إلى تونس 
إلتماـ دراستو بجامع الزيتونة ، وفييا شارؾ في الحياة العممية والسياسية  0902عاـ 

مجاؿ  حيث انخرط في صفوؼ الحزب الحر الدستوري، لو إسيامات عدة في
مؤلفا بيف مخطوط  61جزائرية، ترؾ حوالي  الصحافة حيث أصدر ثمانية صحؼ

. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد بف موسى بابا عمي 0978ومطبوع، توفي عاـ 
 .72، ص 2واخروف، معجـ اعالـ االباضية ، ج

 ( سميرة بكارى ، الشيخ ابراىيـ بيوض ودورة في الحركة االصالحية في الجزائر99)
(، رسالة ماجستير ةير منشورة ، جامعة محمد لخضر بسكرة، كمية 0889-0980)

، قسـ العموـ االنسانية، شعبة التاريخ ،  -قطب شمة–العموـ االنسانية واالجتماعية 
 . 86،ص2101-2108الجزائر ، 

، مؤسسة الضحى، الجزائر، 0،ط0( الشيخ محمد خير الديف ، مذكرات ، ج96)
 . 66،ص2112

 .69-68لمصدر نفسو ، ص ( ا97)
، وىي الجريدة 0989( جريدة البصائر: جريدة أسبوعية صدرت في الجزائر عاـ 98)

الرابعة التي أصدرتيا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، واىتمت بالمواضع 
االجتماعية والدينية والسياسية واادبية مف وجية نظر إسالمية وكاف رئيس تحريرىا 

لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: بشير مباركي وعبد الواحد ىالة ،  الطيب العقبي،
( 0189-0980الصحافة االصالحية في الجزائر وموقؼ االدارة االستعمارية منيا )

)صحافة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف انموذجًا(، رسالة ماجستير ةير منشورة 
، 2108-2102، الجزائر، ، جامعة الوادي ، كمية العموـ االجتماعية واالنسانية

 . 10ص
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 . 016( عبد الكريـ بوصفصاؼ ، المصدر السابؽ، ص 99)
 . 79، ص 0( الشيخ محمد خير الديف، المصدر السابؽ، ج61)
 . 67( سميرة بكارى ، المصدر السابؽ ، ص 60)
( محمد صالح ناصر ، ممخص لكتاب ) الشيخ ابراىيـ بف عمر بيوض مصمحًا 62)

 .087، ص وزعيمًا ومربي ( 
 .71( سميرة بكارى، المصدر السابؽ ، ص68)
 . 010، ص0( الشيخ محمد خير الديف ، المصدر السابؽ ،ج61)
(  المجمس الجزائري: تأسس بموجب الدستور الجزائري الجديد الذي منحتو فرنسا 69)

، ينتخب أعضاه مف كافة انحاء المدف الجزائرية ولمدة اربع 0917لمجزائر عاـ 
بالرةـ مف صالحيات المجمس الواسعة لمنظر في الشؤوف الدينية سنوات، و 

والسياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية لمجزائر، اال اف قراراتو تبقى قيد التنفيذ اال 
بعد مصادقة المجمس الفرنسي عمييا، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: احمد توفيؽ 

بة النيضة المصرية، ص ، )د. ـ(، )د. ت(،مكت0المدني، ىذه ىي الجزائر ، ط
018-011 . 

( طاعة مصطفى، سيعود ابراىيـ ، جبيات النضاؿ الوطني لمشيخ ابراىيـ بف عمر 66)
، 2122، 0، العدد9بيوض، مجمة طبنة لمدراسات العممية االكاديمية، المجمد 

 . 228ص
( أبف رحاؿ امينة، الشيخ ابراىيـ بيوض ونشاطو السياسي والثوري في الجزائر، 67)

، 00مجمة العموـ االجتماعية واالنسانية ، جامعة بوضياؼ بالمسيمة، الجزائر، العدد 
 . 087.ص2106كانوف االوؿ  

 . 228( طاعة مصطفى ، سيعود ابراىيـ، المصدر السابؽ، ص68)
 . 071، ص 2(  الشيخ محمد خير الديف، المصدر السابؽ ، ج69) 
ابراىيـ بف عمر بيوض مصمحًا (   محمد صالح ناصر، ممخص كتاب ) الشيخ 71)

 . 089وزعيمًا ( ، ص 
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1988 

( ىو احمد بف عبد الرزاؽ، لقب اثناء الثورة الجزائرية ) سي الحواس (، ولد عاـ 70)
في  0916بمدينة منشونش ببمدية أريس التابعة لوالية باتنو ، فانضـ عاـ  0921

اخؿ عمؿ د 0917صفوؼ حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطي، وفي عاـ 
اثناء معارؾ  0997اطار المنظمة السرية الخاصة لمثورة الجزائرية، استشيد عاـ 

الثورة، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: سعيد بورناف ، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر 
، تيزي وزو، الجزائر، 8، ط8، ج0991(، ابرز قادة ثورة نوفمبر 0881-0962،)

 .   098-090، ص2109
بمدينة البرواقية التابعة لوالية المدية في  0921( يوسؼ بف خدة، ولد في عاـ 72)

 0917الجزائر، سياسي وقائد ثوري  حاصؿ عمى شيادة الصيدلة، انتخب عاـ 
عضوا في حزب حركة االنتصار والحريات الديمقراطية  ثـ اميف عاـ ليا عاـ 

وأطمؽ  0991الجزائرية عاـ  ، اعتقمو الفرنسيوف في بداية انطالؽ الثورة 0990
، ومف ثـ 0998، عيف وزيرا في حكومة الجزائر المؤقتة عاـ 0999سراحو عاـ 

، انسحب مف الحياة السياسية بعد استقالؿ الجزائر عاـ  0960رئيسا لمحكومة عاـ 
، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: سعيد بورناف، المصدر  2118، توفي عاـ 0962

 . 011 -089السابؽ، ص 
في قرية عزوزة بالجزائر العاصمة ، ناشط  0921( عباف رمضاف، ولد عاـ 78)

عمى شيادة البكالوريا في  0912سياسي قائد ثوري جزائري ، حصؿ عاـ 
لحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية، عرؼ  0917الرياضيات، انضـ عاـ 

انضماميا الى بمواقفو المعارضة مف قضية فصؿ الصحراء الجزائرية عف الجزائر و 
، انضـ لصفوؼ 0998ليطمؽ سراحو عاـ  0991فرنسا فاعتقؿ عمى اثرىا عاـ 

في ظروؼ ةامضة ولـ يعمف عف  0997، استشيد عاـ 0991الثورة الجزائرية عاـ 
، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : سعيد بورناف ، 0998خبر استشياده اال عاـ 
 . 092-018المصدر السابؽ ، ص 

 . 229ى ، سيعود ابراىيـ، المصدر السابؽ، ص( طاعة مصطف71)
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في القاىرة برئاسة  0998(  الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية : تأسست عاـ 79) 
عباس فرحات ، الذي اصدر في اوؿ يوـ االعالف الحكومة بياف حدد فيو اسباب 

ري نشأتيا واىدافيا االساسية ، وقد استمرت في عمميا كممثؿ عف الشعب الجزائ
،  لممزيد مف التفاصيؿ 0962وثورتو الى يوـ اعالف استقالؿ الجزائر في ايموؿ 

( )دراسة 0962-0998ينظر: وحيد نعمي، الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية )
، كمية -بسكرة–تاريخية( ، رسالة ماجستير ةير منشورة ، جامعة محمد خيضر 

سـ العموـ االنسانية ،شعبة التاريخ، ق -قطب شتمة–العموـ االنسانية واالجتماعية 
2102-2108 . 

( أبف رحاؿ امينة، الشيخ ابراىيـ بيوض ونشاطو السياسي والثوري في الجزائر، 76)
 . 088ص 

، وتخرج مف  0891( ولد في بمدة ليؿ بفرنسا عاـ DeGaulle( شارؿ ديغوؿ )77)
اولى والثانية ، وشارؾ في الحرب العالمية ا 0902الكمية العسكرية كضباط سنة 

تربى تربية عسكرية وقد برز كشخصية  وبطؿ عسكري مقاوـ عندما ةزت المانيا 
، وبعد الحرب تولى ديغوؿ رئاسة الجميورية المؤقتة ببضعة 0911فرنسا عاـ 

، لممزيد مف 0971شيور، استقاؿ وعاش في الظؿ لعدة سنوات، توفي عاـ 
وؿ سارتر والثورة الجزائرية، مكتبة كنزة التفاصيؿ ينظر: عبد المجيد عمراني، جاف ب

 . 022-021،الجزائر )د.ت(، ص
( خير الديف يوسؼ شترة، االستراتيجية الكولونيالية الفرنسية في اخضاع الصحراء 78)

 .87-86، ص 2120، ايموؿ 088الجزائرية ، مجمة االداب ، جامعة بغداد ، العدد
 . 97( سميرة بكارى ، المصدر السابؽ، ص 79)
( حمو بف عيسى الشيياني، الفكر العقدي عند الشيخ بيوض منيجو 81)

(، أطروحة دكتوراه ةير منشورة، جامعة الجزائر، كمية العمـو 0980-0889وابعاده)
 . 87، ص2101-2119االسالمية ،قسـ العقائد واالدياف، 

 . 811(  طاعة مصطفى ، سيعود ابراىيـ، المصدر السابؽ، ص80)
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( ينسب تأسيس ىذا المجمس إلى الشيخ سعيد بف عمي بف يحيي بف بدر سميماف 82)
الجربي الخيري، أبي صالح، المعروؼ ب "عمي سعيد"  ولد في قرية أجيـ، بجزيرة 

انتقؿ الى وادي ميزاب في الجزائر، فبادر إلى  0191جربة بتونس، في عاـ 
اتو تأسيس مجمس لمفتوى يجمع اإلصالح االجتماعي والعممي والديني، مف أىـ منجز 

مشايخ و عمماء كؿ مدف وادي ميزاب، وقد سمي باسمو )مجمس عمي سعيد(، 
لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد بف موسى بابا عمي واخروف، معجـ اعالـ 

 . 112،ص2االباضية ج
( بف رحاؿ يمينة، مذكرات الشيخ ابراىيـ بف عمر بيوض واىميتيا في كتابة تاريخ 88)

 . 61ميزاب،ص بني
 . 068-067( لخضر بوطبة ، المصدر السابؽ ، ص81)
 . 81(  حمو بف عيسى الشيياني ، المصدر السابؽ، ص 89)

 المصادر:
  اواًل: الرسائؿ واالطاريح :

بشير مباركي وعبد الواحد ىالة، الصحافة االصالحية في الجزائر وموقؼ االدارة  -0
( )صحافة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 0189-0980االستعمارية منيا )

انموذجًا(، رسالة ماجستير ةير منشورة ، جامعة الوادي ، كمية العموـ االجتماعية 
 ..2108-2102واالنسانية، الجزائر، 

) 0996حتى عاـ  0980كي رابح عمامرة، التعميـ القومي في الجزائر مف تر    -2
دراسة تربوية لمشخصية الجزائرية (، أطروحة دكتوراه ةير منشورة، جامعة 

 . 0978المنصورة، كمية التربية، قسـ أصوؿ التربية، مصر، 
حمو بف عيسى الشيياني ، الفكر العقدي عند الشيخ بيوض منيجو  -8

( ، أطروحة دكتوراه ةير منشورة ، جامعة الجزائر ، كمية 0980-0889وابعاده)
 . 2101-2119العمـو االسالمية ،قسـ العقائد واالدياف، 
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رشيد مياد، االوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية الجزائرية وانعكاساتيا عمى  -1
(، اطروحة دكتوراه ةير 0991 -0911الحركة الوطنية وتفجير ثورة التحرير )

 .2109-2101شوره، المدرسة العميا لئساتذة)بوزريعة ( ،الجزائر،من
سميرة بكارى ، الشيخ ابراىيـ بيوض ودورة في الحركة االصالحية في الجزائر     -9

(، رسالة ماجستير ةير منشورة ، جامعة محمد لخضر بسكرة، 0889-0980)
نسانية، شعبة ، قسـ العموـ اال -قطب شمة–كمية العموـ االنسانية واالجتماعية 

 .2101-2108التاريخ ، الجزائر ، 
صفية عطالي و نورة ذىبي، النشاط االصالحي والسياسي والثوري لمشيخيف  -6

) دراسة مقارنة (، رسالة  0962-0902ابراىيـ بيوض والشيخ محمد خير الديف 
، كمية العمـو  -الوادي –ماجستير ةير منشورة ، جامعة الشييد حمة لخضر 

واالنسانية ، قسـ العموـ االنسانية ، تخصص تاريخ المغرب العربي االجتماعية 
 . 2121-2109الحديث والمعاصر ، 

عبد القادر قويع ، الحركة االصالحية في منطقتي الزبياف وميزاب بيف سنتي   -7
، رسالة ماجستير ةير منشورة ، جامعة الجزائر ، كمية العمـو  0921-0991

 . 2118-2117التاريخ ، الجزائر ، االنسانية واالجتماعية ، قسـ 
( )دراسة 0962-0998وحيد نعمي، الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية ) -8

، كمية -بسكرة–تاريخية( ، رسالة ماجستير ةير منشورة ، جامعة محمد خيضر 
قسـ العمـو االنسانية ،شعبة التاريخ،  -قطب شتمة–العموـ االنسانية واالجتماعية 

2102-2108. 
 ثانيًا :  المذكرات 

، مؤسسة 0، ط 2، ج0الشيخ محمد خير الديف ، مذكرات ، ج  -0
  .2112الضحى، الجزائر، 

 ثالثًا: الكتب بالمغة العربية : -9
 . 0968احمد توفيؽ المدني، كتاب الجزائر، الجزائر،  -01
 ، )د. ـ(، )د. ت(،مكتبة النيضة المصرية . 0، ىذه ىي الجزائر ، ط  -00
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بساـ العسمي،  كتاب سمسمة جياد شعب الجزائر ، الشيخ ابراىيـ بف عمر    -02
 بيوض وتجربتو التربوية الرائدة في ميزاب، )د.ـ(، )د.ت(.

، 0حسف العطار، الوطف العربي، دراسة مركزة لتطوراتو السياسية الحديثة، ط -08
 .0966بغداد، 

العربي نشوؤه خيرية عبد الصاحب وادي، الفكر القومي العربي في المغرب  -01
 .0988، دار الحرية لمطباعة، بغداد، 0(، ط0962إلى  0881وتطوره مف )

عدي اليواري، االستعمار الفرنسي في الجزائر، ترجمة: جوزيؼ عبد ان ،  -09
 .0988بيروت، 

، 0المصرية، ط -عبد الممؾ عوده، السياسة والحكـ في افريقيا، مكتبة االنجمو -06
0999. 

 . 0066، ص2119ائر، الجزائر، عاشور شرفي، معممة الجز  -07
عبد الكريـ بوصفصاؼ ، جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في الحركة  -08

 .2119، دار المعرفة ، الجزائر ،  0991-0980الوطنية الجزائرية 
عبد المجيد عمراني ، جاف بوؿ سارتر والثورة الجزائرية ، مكتبة كنزة ،الجزائر  -09

 )د.ت(.
، بيروت، ) د. 0العالـ االسالمي، ترجمة صبيح شعباف، جؼ. و. فرنو، يقظة  -21

 ت (.
  .0962، بيروت، 0مسعود مجاىد الجزائري، كيؼ دخؿ الفرنسيوف الجزائر، ط -20
، المطبعة 0انييار خطط االستعمار الفرنسي بالجزائر، ط،                  -22

 العمومية، دمشؽ، د.ت .
(، مجمة 0818 -0881محمد العربي الزبيري، المقاومة في الجزائر ) -28

 .0976، 9، السنة29االصالة، الجزائر، العدد 
، 2، ج0979الى 0920محمد عمي دبوز ، اعالـ االصالح في الجزائر مف  -21

 . 0976الجزائر ، –، قسنطينة 0ط
 .، الجزائر2، نيضة الجزائر الحديثة وثورتيا المباركة ، ج            -29
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( 0980-0889ابراىيـ بيوض )بف موسى بابا عمي ، ااماـ الشيخ  حمد -26
معالـ شخصيتو أثاره وما كتب عنو ، الكشافة االسالمية الجزائرية ، القيادة العامة 

 0996والمحافظة الوالئية ةرداية، 
محمد بف موسى بابا عمي واخروف ، معجـ اعالـ االباضية مف القرف االوؿ  -27

، بيروت، 2،ج0،ج0اليجري الى العصر الحاضر،  قسـ المغرب االسالمي، ط
0999 . 

محمد ظريؼ، مؤسسة الزوايا بالمغرب ، منشورات المجمة المغربية لعمـ  -28
  0999، 0االجتماع السياسي ، ط

محمد صالح ناصر، ممخص كتاب ) الشيخ ابراىيـ بف عمر بيوض مصمحًا  -29
 وزعيمًا ( ، )د. ـ(، )د. ت(. 

، بيروت، 0محمد بيي الديف سالـ ، ابف باديس فارس اإلصالح والتنوير، ط -81
0999 . 

العيد العثماني،  -ناصر الديف سعيدوني ، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر -80
 .  0981المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 

(، ابرز 0962-0881سعيد بورناف ، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ،) -82
 . 2109، تيزي وزو، الجزائر ، 8، ط8، ج0991وفمبر قادة ثورة ن

 رابعًا : البحوث والدراسات العممية : 
احمد بف نعماف، العالقة الجدلية بيف االستعمار الثقافي والشخصية الجزائرية، مجمة  -0

 .0979، شباط 19الثقافة الجزائرية،  الجزائر، العدد 
السياسػػػي والثػػػوري فػػػي الجزائػػػر ، أبػػف رحػػػاؿ امينػػػة، الشػػػيخ ابػػػراىيـ بيػػػوض ونشػػػاطو  -2

مجمػػة العمػػوـ االجتماعيػػة واالنسػػانية ، جامعػػة بوضػػياؼ بالمسػػيمة ، الجزائػػر ، العػػدد 
 . 2106، كانوف االوؿ  00

بف رحاؿ يمينة، مذكرات الشػيخ ابػراىيـ بػف عمػر بيػوض واىميتيػا فػي كتابػة تػاريخ   -8
، 6سػػػتمولوجية ، السػػػنةبنػػػي ميػػػزاب ، مجمػػػة تػػػاريخ العمػػػـو والدراسػػػات واابحػػػاث االيب

 . 2121، حزيراف08، عدد 8، ع 9مجمد 
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خيػػر الػػديف يوسػػؼ شػػترة، االسػػتراتيجية الكولونياليػػة الفرنسػػية فػػي اخضػػاع الصػػحراء  -1
  .2120، ايموؿ 088الجزائرية ، مجمة االداب ، جامعة بغداد ، العدد

والت صػػاري الجياللػػي، اإلسػػالـ عامػػؿ رئػػيس إلثبػػات الشخصػػية الجزائريػػة أمػػاـ محػػا -9
، 8، السػنة 79االندماج خالؿ القػرف التاسػع عشػر، مجمػة االصػالة، الجزائػر، العػدد 

 .0979كانوف ااوؿ 
صػػالح بػػف دمػػر سػػماوي ، نظػػاـ العزابػػة ودورة فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة والثقافيػػة فػػي   -6

، 1، العػػػػدد8وادي ميػػػػزاب ، مجمػػػػة الدراسػػػػات التاريخيػػػػة ، جامعػػػػة الجزائػػػػر ، السػػػػنة 
0988. 

صطفى ، سيعود ابراىيـ ، جبيات النضاؿ الوطني لمشيخ ابراىيـ بف عمر طاعة م  -7
 .2122، 0، العدد9بيوض، مجمة طبنة لمدراسات العممية االكاديمية ، المجمد 

عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس ، الجمسػػة التمييديػػة لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الجزائػػرييف ،  -8
 . 0980، كانوف االوؿ 9،ج7مجمة الشياب ، مجمد 

قطػػيش عمػػػي، الوقػػػؼ الجزائػػػري أواخػػػر العيػػد العثمػػػاني وبدايػػػة االحػػػتالؿ الفرنسػػػي،   -9
 .2119بحث منشور في قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة تبسة، 

كماؿ عويسي ، جيود عمماء الجزائر في االصػالح االجتمػاعي والتربػوي الشػيخ  -01
ي العمػػػػػـو ابػػػػػراىيـ بيػػػػػوض نموذجػػػػػا، مجمػػػػػة روافػػػػػد لمدراسػػػػػات واالبحػػػػػاث العمميػػػػػة فػػػػػ

، ) عػػػػدد خػػػػاص( 6الجزائػػػػر ، المجمػػػػد  -االجتماعيػػػػة واالنسػػػػانية ، جامعػػػػة ةردايػػػػة
،2122. 
لخضػػر بوطبػػة، الشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض وجيػػوده فػػي االصػػالح االجتمػػاعي فػػي   -00

 .، الجزائر2109، 2الجزائر ، مجمة المعارؼ لمبحوث والدراسات التاريخية ، العدد
 خامسًا: شبكة االنترنت: 

صػػالح ناصػػر ، الشػػيخ ابػػراىيـ بيػػوض عالمػػة ، زعػػيـ ، مربػػي ، عمػػى الػػرابط  محمػػد -0
https://alsaidia.com/node/519  


